CS261TK
Zestaw: urządzenie do współdzielenia komputera z USB i DVI oraz przycisk kontroli dostępu KVM over IP

CS261TK oferuje możliwość korzystania z jednego komputera dwóm użytkownikom z dwóch konsol (monitor, klawiatura USB, mysz
USB, głośniki i mikrofon).
CS261TK jest idealnym rozwiązaniem dla małych biur. Wszystkie programy, pliki i zasoby na podłączonym komputerze mogą być
dostępne i współdzielone przez dwóch użytkowników bez komplikacji i kosztów związanych z tworzeniem sieci. Użytkownicy
obsługują komputer jeden po drugim za pomocą opcjonalnego zabezpieczenia, które może blokować obraz i dźwięk z nieużywanej
konsoli.
CS261TK udostępnia wygodne menu ekranowe OSD (On Screen Display), które powiadamia użytkowników o dostępie do komputera
z drugiej konsoli. Dzięki temu obaj użytkownicy na pierwszy rzut oka wiedzą, czy komputer jest dostępny do użytku, czy też nie.
W tym zestawie dostarczony jest także przycisk kontroli dostępu 2XRT-0015G KVM over IP. Podłączenie przycisku kontrolnego i
CS231TK umożliwia użytkownikom włączenie lub wyłączenie uprawnień do zdalnego sterowania.
Funkcje
Obsługuje przycisk kontroli dostępu, który umożliwia użytkownikom włączenie/wyłączenie uprawnień do zdalnej kontroli
Rozszerza kontrolę nad komputerem DVI o współdzielony dostęp pomiędzy dwiema konsolami użytkowników (jedna na raz)
Doskonała jakość wideo – obsługa rodzielczości do 1080p, 1920 x 1200 oraz 4K @ 30 Hz*
Obsługa dźwięku stereo 2.1 i high definition**
Zgodny z HDCP – wspiera urządzenia z obsługą HDCP
EDID Expert™ – automatycznie wybiera optymalne ustawienia EDID aby zapewnić sprawniejsze włączanie, wysokiej jakości
obraz i najlepsze rozdzielczości wideo dla podłączanych monitorów
Unikalne tryby konsoli:
• Auto: Dostęp do komputera przełącza się na konsolę na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy"
• Ręczny: Dostęp do komputera przełącza się na konsolę za pomocą przycisku na panelu przednim lub klawisza skrótu.
Obsługuje komendy RS-232 do przełączania i konfiguracji ustawień
Wygaszacz ekranu – blokuje wyświetlacz konsoli po okresie bezczynności
Emulacja klawiatury Mac/Sun: konsole mogą korzystać z klawiatur PC do pracy z systemami Macintosh/Sun***
Wielojęzyczne mapowanie klawiatury - obsługuje klawiatury angielskie, japońskie, francuskie i niemieckie
Multiplatformowość – Windows, Linux, Mac lub Sun
Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie wymaga oprogramowania – eliminuje problemy z niekompatybilnością i koniecznością instalacji oprogramowania
Uwagi:
* 4K @ 30 Hz jest obsługiwane przy użyciu kabla DVI do HDMI.
** Dźwięk high definition może być konwertowany przy użyciu kabla DVI do HDMI.
*** Kombinacje klawiatury PC keyboard emulują klawiatury Mac/Sun.

Specyfikacje
Połączenia
komputera
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Wybór konsoli

Pushbutton, RS-232, Hotkey*
Note: Selecting the console via hotkeys only works in Manual Mode

Złącza
Porty konsoli
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DVI-D Female (White)
USB Type A Female
3.5mm Audio Jack Female (Green)
3.5mm Audio Jack Female (Pink)

Porty KVM
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DVI-D Female (White)
USB Type B Female
3.5mm Audio Jack Female (Green)
3.5mm Audio Jack Female (Pink)

RS-232

1 x RJ-11 Female

Zasilanie

1 x DC Jack (Black)

Przełączniki
Wybór trybu

1 x Pushbutton

Resetowanie

1 x Semi-recessed Pushbutton

DIP

1 x 4 pin

Diody LED
Wybór

2 (Green)

Ręczne

1 (Orange)

Wideo

3840 x 2160 @ 30Hz

Pobór mocy

DC5V:2.4W:20BTU

Środowiskowe
Temperatura
robocza

0-50˚C

Temperatura
przechowywania

-20-60˚C

Wilgotność

0-80% RH, Non-condensing

Właściwości fizyczne
Obudowa

Metal

Masa

0.72 kg ( 1.59 lb )

Wymiary(D x S x
W)

21.00 x 8.80 x 5.55 cm
(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)

Uwaga

Diagram

Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary
szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

